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Σκοποί της ενότητας: 

Αειφόρος ανάπτυξη: η άλλη ανάπτυξη 

Η Αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί πλέον πραγματικότητα όχι μόνο για τις χώρες της Ε.Ε., 
αλλά για όλες τις χώρες παγκοσμίως. Οι οικονομικοί δείκτες της Ευρώπης, η επιλογή των 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η διάθεση των αποβλήτων κάθε μορφής, αποτελούν 
πτυχές της.  
 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας   
Η σταδιακή εξάντληση των υδρογονανθράκων, η ρύπανση που προκαλούν και η 
εξάρτηση των οικονομιών από εισαγόμενες καύσιμες ύλες, οδήγησαν στην ανάπτυξη 
εναλλακτικών και φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας.  
 
Η διάθεση των σκουπιδιών  
Χαρακτηριστικό των ανεπτυγμένων οικονομιών αποτελεί η δημιουργία τεράστιου όγκου 

σκουπιδιών κάθε μορφής, των οποίων η ασφαλής και ορθολογιστική διαχείριση είναι μια 

ζωτική ανάγκη.  

 

Η Γεωγραφία πρέπει να παρέχει εκείνες τις γεωγραφικές γνώσεις και δεξιότητες που θα 

χρειαστούν οι νέοι μας για να μπορούν να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις στη ζωή τους 

(κριτική σκέψη). Να είναι, όσο το δυνατό γίνεται, ικανοί να προβλέπουν και να 

συνειδητοποιούν τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων στη διατήρηση και σωστή διαχείριση 

του περιβάλλοντος και την ευημερία των κατοίκων της γης. 

Κάθε μας ενέργεια και απόφαση, παρόλο που δεν το αντιλαμβανόμαστε άμεσα, έχουν 

αντίκτυπο πολύ μακριά από τον τόπο που κατοικούμε. Αυτές οι αποφάσεις, οι καθημερινές, 

μπορεί να είναι προσωπικές, επαγγελματικές και πολιτικές. Ξεκινούν από τα πόσα κυβικά 

είναι το αυτοκίνητο που θα αγοράσω ή το αν θα χρησιμοποιήσω μέσα μαζικής μεταφοράς, 

στο πώς και σε ποιους τομείς να μεγαλώσω ή να συρρικνώσω μια επιχείρηση και στο πώς 

θα ψηφίσω και γιατί σε επικείμενες εκλογές (π.χ. ενεργειακά, μεταναστευτικά θέματα κλπ). 

  



Δείκτες επάρκειας και Δείκτες Επιτυχίας ενότητας «Αειφόρος ανάπτυξη – η «άλλη» 

ανάπτυξη» 

 

3η  Ενότητα: Αειφόρος ανάπτυξη – η «άλλη» ανάπτυξη 

Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας 

3.1. ονομάζουν και αναλύουν 
τα τρία θεμέλια της Αειφόρου 
Ανάπτυξης. 
 
3.2. εξηγούν πώς η αειφόρα 

διαχείριση απορριμμάτων 

απαιτεί σωστό 

προγραμματισμό, σωστές 

πολιτικές αποφάσεις και, 

κυρίως, είναι όχι μόνο 

επωφελής για το περιβάλλον 

αλλά και οικονομικά 

συμφέρουσα. 

3.1. Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης, η σημασία της και 
τα τρία θεμέλια (Κοινωνία, Οικονομία και Περιβάλλον - και 
Πολιτισμός).  
 
3.2. Εναλλακτικές αειφόρες λύσεις που προωθεί η Ε.Ε. στο 
καυτό θέμα παραγωγής ενέργειας 

o Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια 
o Ενέργεια από ανακυκλώσιμες πηγές: Ρεύμα από 

σκουπίδια. 
o Η πολιτική της Ε.Ε. για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων 
o Παραδείγματα αειφόρου διαχείρισης απορριμμάτων 

στην Ε.Ε. 
 

 

 


